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Weddingplanner en Ceremoniemeester Pauline
Vollrath van WITenzo Weddings & Events begeleidt bruidsparen met
het plannen, creëren en stylen van een unieke huwelijksdag, waarbij zij
rekening houdt met de persoonlijkheid en stijl van het bruidspaar, zodat
het bruidspaar ontspannen kan genieten van de voorbereidingen en de
dag zelf. In haar columns vertelt zij over deze huwelijken.

WITTE
WINTERBRUILOFT
Machteld en Michiel leek het geweldig…. trouwen in de winter
met haardvuur, brandende kaarsen en een wit wonderland, maar
ja dat laatste is niet te regelen. Vier dagen voor de huwelijksdag
begon het plotseling te sneeuwen; ging hun droom dan toch echt
uitkomen?
Drie februari was het dan zover. Al bijtijds bracht Machteld een
bezoek aan de kapper en visagiste en in haar ouderlijk huis werden
ze beiden omgetoverd tot een prachtig bruidspaar in Charles
Dickens stijl. Als eerste was de fotosessie in het bos, maar aangezien
het onder nul was hadden ze thermokleding onder hun bruidskleding
en droeg de bruid wedding wellies (laarzen). Het was prachtig in het
besneeuwde bos en de voorspellingen waren dat er die dag nog veel
meer zou gaan vallen.
Ondertussen was ik samen met een assistente de trouwlocatie
‘Kasteel Henkenshage’ in orde aan het maken. Het was volop gaan
sneeuwen en het was een schitterend plaatje, het mooie kasteel
in het witte landschap. Om 14.00 uur was alles in gereedheid; de
locatie was versierd met mooie lange linten, met roosjes in écru en
aubergine en op de statafels lagen dennentakjes en dennenappels.
Buiten op de binnenplaats knetterde het brandende hout in de
vuurkorven en binnen brandden de kaarsen.
Gelukkig waren alle gasten op tijd vertrokken i.v.m. het afgegeven
weeralarm, waardoor iedereen toch redelijk op tijd arriveerde.
De eerste gasten druppelden binnen en werden ontvangen met
warme chocolademelk, glühwein en gepofte tamme kastanjes.Het

bruidspaar kwam over de slotgracht aangelopen en werd op de
binnenplaats warm onthaald door familie en vrienden. De ceremonie
was buitengewoon; de ouders en getuigen vertelden over de jaren
van baby tot huwelijk van Machteld en Michiel. Oom Theo nam
het woord over van de ambtenaar, waarna een romantische ringen
overdracht plaats vond en de huwelijkskaars werd aangestoken. De
ceremonie werd afgesloten door mooie lezingen en toespraken.
In het koetshuis stonden de glazen notenwijn en de prachtige
bruidstaart al klaar en werd er getoast op het bruidspaar. Tijdens
de gezellige borrel namen Machteld en Michiel alle felicitaties in
ontvangst, ze genoten van iedere minuut. Ondertussen konden
vrienden en familie een leuke videoboodschap inspreken in het
digitale gastenboek. Na een aantal leuke foto’s van het bruidspaar en
gasten buiten in de sneeuw was het tijd voor het diner.
De dinerzaal zag er schitterend uit, veel kaarslicht en mooie winters
gedekte tafels. Iedereen genoot van een buffet met heerlijke
stampotten met als hoogtepunt een speenvarken aan het spit.
Tijdens de koffie werden de gasten verrast met een optreden van een
verhalenverteller. Hij bracht een Keltisch verhaal, begeleid door een
harpiste en een zangeres. Je waande je zo in de middeleeuwen.
Daarna begonnen beneden in het kasteel drie workshops:
portproeverij, verhalen vertellen en harpspelen. De gasten hadden
vooraf hun keuze gemaakt. De bruid leerde in een uur de beginselen
van het harpspelen en de bruidegom zag het port proeven wel zitten.
De workshops vielen bij alle gasten in de smaak. Als laatste was
er nog een gezellige borrel met lekkere muziek en heerlijke hapjes.
Helaas moest er toen toch echt een einde aan komen.
Het is een geweldige witte winterwedding geworden. Door enige
vertraging van enkele leveranciers heb ik kleine aanpassingen
gemaakt in het tijdsschema, waardoor niemand iets in de gaten
had. Zo is de huwelijksdag van Machteld en Michiel gelopen zoals
ze voor ogen hadden en is hun droom uitgekomen: Een huwelijk in
de sneeuw! Het was een unieke dag, het bruidspaar heeft volop
genoten.
Voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek
kijk op www.witenzo.nl (lid bwpn) Volg WITenzo op: twitter.com/
witenzoweddings
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